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Beste leden, 

Niet vergeten om de takenlijst regelmatig te controleren ! Vanaf 9 januari staan de 

terugrondewedstrijden van de 2e provinciale jeugdploegen om het programma. Zorg er dus 

voor dat er scheidsrechters aanwezig zijn ! 

Vanaf begin januari start onze pannini-campagne waar je bij aankoop van een bepaald 

bedrag (ik dacht per schijf van 25 euro) 6 stickers ontvangt voor het stickerboek met onze 

eigen foto’s ! Vraag er dus naar bij Carrefour !! 

Op 13 december hebben we samen met de bestuursleden van JVL een gezellige en 

interessante namiddag gehad. Meer nieuws over onze nauwe(re) samenwerking en stappen 

tot fusie lees je zeker in een gezamenlijke nota van JVL En VCE. 

 

mijn excuses! 

Bij de smasher was ik de voorlopige leider van de Ploeg van’t Stad vergeten, waarvoor mijn 

excuses. Deze digitale versie stuur ik daarom al naar alle leden door. 

 

DAMES 1 – 2de provinciale 

In februari 2015 contacteerde David, toenmalige succesvolle trainer van Dames 

1, mij met de vraag of ik interesse had om de fakkel van hem over te nemen als 

trainer van Dames 1. 

Na een aantal wedstrijden incognito (of dat dacht ik toch) gescout te hebben, 

nam ik met plezier deze uitdaging aan. Mijn grootste motivatie was het 

groeipotentieel van de verschillende speelsters,  alsook de goede sfeer binnen 

de ploeg. Het leken mij allemaal vriendinnen, die als een hechte groep op het 

veld stonden. 

Begin augustus begonnen de trainingen en bleek al heel snel dat mijn gevoel juist zat. Er werd heel 

hard getraind zonder al te veel te morren. Spijtig genoeg bleven we niet gespaard van kwetsuren en 

moesten wij Jana en Charlotte tijdens de voorbereiding voor meerdere weken missen. Ook door de 

vakantieperiode werd de voorbereiding enigszins verstoord en heel snel kwam de eerste wedstrijd 

eraan, nl. de eerste ronde van de Beker van Antwerpen tegen Zoutleeuw, 1ste provinciale.  

Dit leek me een goede test om te zien hoever we al stonden in onze voorbereiding naar het nieuwe 

seizoen toe. En ja, geheel onverwacht wonnen we met  1-3 in Zoutleeuw. Een heel verbaasde 

tegenstander, die op alle gebied overklast werd en op geen enkel moment de wedstrijd in handen 

kon nemen. 

Alvorens een woordje uitleg te geven over de competitie, schets ik eerst graag het verdere verloop 

van het bekerwedstrijden. 

Op naar de tweede ronde dus, waar we Leefdaal 3 (3de provinciale) met 3-0 versloegen na een korte 

en stressloze wedstrijd. De tegenstander kwam op geen enkel moment onder de opslagdruk uit en 

moest dus snel het onderspit delven. 
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In de derde ronde van de beker stond ons een zwaardere dobber te wachten, nl. tegen Grivok, die 

eveneens in onze reeks speelt, 2de provinciale dus, en waarvan vorig seizoen 2 maal redelijk sec 

verloren werd. Onze speelsters waren uitermate gemotiveerd om revanche te nemen voor vorig jaar.  

Dit bleek al duidelijk uit de setstanden van de eerste set, nl. 25-8. Set 2 en 3 verliepen eveneens  vlot 

(25-22 en 25-21) en op 1u15 was de klus geklaard. Een vlekkeloze wedstrijd, die als de beste tot op 

heden mag bestempeld worden. Gewoonweg foutloos.  

En zo zitten wij dus in de ¼ finales, die tussen 03 januari en 07 februari moet gespeeld worden. 

De competitie verliep lichtjes anders. Ook al is 6 gewonnen wedstrijden op 9 een behoorlijk resultaat. 

Na een vlekkeloze start tegen Londerzeel, waar met vlotte 0-3 cijfers werd gewonnen, begon onze 

wedstrijd tegen Halle ook zorgeloos. Heel snel 2-0 voor en zicht op winst in de derde set. Tot het 2-3 

spook de kop begon op te steken (u moet weten dat onze dames vorig seizoen de recordhouder 

binnen de Belgische competitie waren om met 2-3 te verliezen) en we met 23/25 de derde set 

verloren om, en ja u kunt het raden, met 2-3 te verliezen.  

Zelfde scenario tegen Lot de week nadien. Even leek het dat we de derde set weerom gingen 

verliezen, maar toen hebben onze speelsters het hoofd koel kunnen houden en de derde set met 25-

23 kunnen winnen. Eindelijk  leek de ban van de 2-3 nederlagen gebroken.  

De week nadien zijn ze zelfs met 2-3 gaan winnen in Wolvertem met 3-15 cijfers in de vijfde set. 

De anticlimax lag tijdens onze opendeurdagen tegen Kruikenburg 1, waar de druk van de 

tegenstander van in het begin van de match onze speelsters heeft verstikt en de tegenstander hen 

nooit de kans heeft gegeven om overeind te krabbelen. Bovendien verloren wij, naast Charlotte die 

nog steeds niet uit blessure was teruggekeerd, eveneens Maxime met een voetletsel, waardoor zij 

tot eind 2015 out zal zijn. Wedstrijd om te vergeten, dachten we dan maar en de volgende wedstrijd 

beter. 

Spijtig genoeg was de wedstrijd in Halle (de ploeg tegen wie de 2-0 voorsprong werd weggegeven om 

met 2-3 te verliezen dus) niet de gewenste wederopstanding. We verloren met 3-0, ook al was dit in 

set 1 en set 3 met het kleinste verschil.  

Deze 2 verlieswedstrijden waren voor iedereen het signaal om nog harder en intenser op training te 

werken en zich maximaal te geven op de wedstrijden. Bovendien kon Charlotte de trainingen 

hervatten. 

Deze inspanningen werden dan ook in de volgende 3 competitiewedstrijden (+ de beker tegen Grivok 

wat ons dus op 4 gewonnen wedstrijden na elkaar brengt) beloond. Deze wedstrijden tegen 

Kruikenburg 2, Gooik en Grivok (zelfde ploeg als voor de beker) werden allen gewonnen met 3-1. 

Na 9 wedstrijden staan wij dus alleen op de 4de plaats met 3 punten voor op de vijfde.  

Er volgt nu nog een moeilijke periode te doorworstelen met de examenperiodes voor de 

humaniorastudenten in december (4 speelsters zitten nog met examens) en voor de 

universiteitsstudenten in januari (eveneens 4 speelsters). Dankzij onze ruime kern en diverse 

oplossingen voor alle posities, hopen we er zonder al te veel kleerscheuren door te geraken. 
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Onze dames luisteren aandachtig naar trainer-coach Patrick 

 
 

Ik maak van de gelegenheid gebruik om jullie nog een prettig eindejaar te wensen en 

een formidabel 2016 met een goede gezondheid en sportieve en andere 

hoogtepunten. 

 

Tot volgend jaar! 

 

Geert 

 


